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Collverd Anas platyrhynchos : Observat com sempre.  
 Xarxets Anas crecca: S’han observat tot el mes, amb un màxim de 24 exemplars el dia 
10 (MVCA).  
Xarrasclets Anas querquedula  : Els tres primers exemplars es varen veure el dia 13 
(JVLA)  i s’han anat veient amb un màxim de 10 exemplars els dies 23 i 25 
(ADGA,MGSA,JVLA,..  )  
Ànec cullerot Anas clypeata: El dia 30 es va observar un exemplar (EFXA). 
Oca Egípcia Alopochen aegyptiacus: El dia 7 es varen observar 8 exemplars (LMCA) i 
el dia  23  un exemplar (PBXA , MOXA). 
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis,: S’ha anat veient tot el mes, amb un màxim de 6  
exemplars el dia 30 (EFXA).  
 
Corbs marins Phalacrocorax carbo: S’han vist un màxim  d’11 exemplars diversos 
dies del mes. 
 
Martinet blanc i martinet dels esculls  
Egretta garzetta x  gularis: El dia 17 que 
es va observar aquest ocell (XRCA, 
MVCA) possiblement és el mateix que 
es va observar l’any passat. Ha restat a la 
zona  fins a final de mes. 
Bitó Botaurus stellaris: El dia  24 en que 
es va veure un exemplar (GBDA). 
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Becplaners Platalea leucorodia  :Dos exemplars observats el dia 30 (EFXA).  
Martinets blancs Egretta garzetta:S’han vist tot el mes,  amb un màxim de 48 
exemplars el dia 17 (XRCA). 
Bernat pescaire Ardea cinerea:També s’han anat observat amb un màxim d’11 
exemplars el dia 13 (JVLA). 
Esplugabous Bubulcus ibis: S’han observat de forma més irregular fins a  un màxim de 
10 exemplars el dia 13 (JVLA). 
Agró blanc Casmerodius albus: Es va  veure el dia 3 (MVCA) i el dia 25 (JVLA, 
ADGA, MGSA...) . 
 
Cigonya Ciconia ciconia : Tres exemplars observats el dia 10  (MVCA). 
 
Esparver Accipiter nisus : S’ha anat veient de forma intermitent tot el mes. 
Arpella Circus aeruginosus : Es va veure per primer cop el dia 3 (MVCA) , amb un 
màxim de 3 exemplar el dia 24 (MVCA). 
Àguila pescadora Pandion haliaetus: Un exemplar observat el dia  25 (CWXA)  
Àguila calçada Hieraaetus pennatus: Es va veure un exemplar en vol el dia 25  
(ADGA, MGSA, JVLA,...)  



Fotges Fulica atra : S’han continuat observant els dos exemplars que s’han anat veien  
els últims mesos a la zona.  
 
Cames llargues Himantopus himantopus: El dia 23 s’observaren els dos primers 
individus, amb un màxim de 12 exemplars el dia 30 (EFXA). 
Corriols Charadrius dubius: Primers exemplars el dia 10  que s’ha anat veient amb un 
màxim de 4 exemplars el dia 17 i 20 (MVCA). 
 
Fredeluga Vanellus vanellus: Un exemplar  el dia 3 i el dia 10 (MVCA). 
Batallaire Philomachus pugnax:Dos exemplars  el dia 13 que varen estar a la zona fins 
el dia 17 en que se’n va veure un (MVCA). 
Gamba roja Tringa totanus: Un exemplar el dia 3 (ADGA)   , aquesta espècia s’ha anat 
veient de manera irregular fins a final de més , amb un màxim de 5 exemplars el dia 31 
(JVCA). 
Xivita Tringa ochropus: S’ha anat observat amb un màxim de 5 exemplar el dia 31 
(JVCA). 
Valona tringa glareola: Es va veure un exemplar el dia 17 (XRCA) i el dia 31 
s’observaren 8 exemplars (JVCA). 
Becadells Gallinago gallinago: Encara s’observen amb un màxim de 32 exemplars el 
dia 31 (JVCA).   
 
Gavià argentat  laarus michaellis:   El dia 17 es varen observar 4 individus , el màxim 
d’exemplars que s’han vist d’aquesta espècia aquest mes.  
 
Oreneta Hirundo rustica: Observada per primer cop el dia 10 (MVCA).  
Cuereta groga Motacilla flava : Primer exemplar observat el dia 15 , amb un màxim de 
4 exemplar el dia 31 (JVCA).    
Oreneta de ribera Riparia riparia:  Ttres exemplar el dia 23 i el dia 24 (PBXA, 
MOXA, MVCA).  
Roquerols Ptyonoprogne rupestis: Dos exemplars el dia 24  (MVCA)  
 
Cotxa blava Luscinia svecica: Un exemplar el dia 31 (JVCA) .  
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: S’han continuat observant individus. 
Titella Anthus pratensis : S’han continuat observant individus. 
 
Repicatalons  Emberiza schoeniclus: Segurament l’últim exemplar s’ha observat el dia 
23 (JVLA).  
Pardal de bardissa Prunella modularis : Un exemplar el dia 14 (JVLA).  
 
Observadors:  
ADGA: Alfons Delgado, CWXA: Clara Wendenburg , EFXA: Elaine Fradley,  FRRA: Freddy Rivas, 
GDBA: Gerard Dalmau, XRRA: Javier Romera,  JVCA: Joaquim Vilagran,  JVLA: Joan Ventura, 
LMCA: Lluís Motjé, MGSA: Maite Garrigós,  MOXA:  Mike O’Neil, MVCA: Miquel Vall·llosera, 
PBXA: Pedro Bescós 
 
 
 
 
 
 


